XVI CONCURS DE CARTELLS DE SANT MATEU 2019
BASES:
Característiques de les obres:
Cada participant podrà presentar dues obres com a màxim.
El cartell haurà de ser de mida 90 cm d’amplada x 120 cm d’alçada i una resolució de 300 píxels per
polsada (ppp).
Els cartells s’hauran de presentar de forma digital en llapis de memòria (USB) en arxiu jpg o pdf, que
posteriorment es retornarà un cop fet el lliurament de premis. En el cas que es presentin dos cartells
alhora, poden incloure’s tots dos en el mateix USB.
El text que ha d’incloure el cartell ha de ser exactament:
FESTA MAJOR DE SANT MATEU
Setembre 2019
Vallirana
L’USB és presentarà dins un sobre tancat i s’identificarà posant en el sobre “XVI Concurs de Cartells de
Sant Mateu 2019” i al darrere el nom del pseudònim. A l’interior d’aquest sobre hi haurà d’haver un altre
sobre tancat que s’identificarà posant a l’exterior el nom del pseudònim i a l’interior cal posar-hi les dades
personals (DNI, nom, edat, adreça i telèfon ) que corresponen amb el pseudònim.
Quedaran fora de concurs aquells cartells que no compleixin amb les bases, no tinguin una qualitat
mínima d’imatge per a la seva reproducció impresa en les mides establertes o incloguin contingut
inapropiat per a fer difusió de la Festa Major.
Qui pot participar-hi?
Podrà participar-hi qualsevol persona nascuda o resident a Vallirana a partir de 12 anys d’edat.
Presentació
Les obres s’hauran de presentar al Casal de Joves (matins, de 9 a 13 h i tardes, de 16 a 21 h) o a la
Masia de Can Batlle (matins, de 9 a 14 h i tardes, de 15 a 21 h).
Termini
El termini de presentació de les obres és divendres 31 de maig de 2019.
Exposició i drets de reproducció
Els cartells presentats a concurs estaran exposats al públic a la Masia de Can Batlle, del 17 al 30 de juny;
i a l’edifici de l’Ajuntament, a partir del l’1 de juliol de 2019.
L’Ajuntament es reserva el dret de reproducció de les obres presentades per qualsevol dels seus mitjans
de comunicació.
L’Ajuntament es rerseva el dret de modificar, si cal, el cartell guanyador per adaptar-lo als seus elements i
necessitats comunicatives (banderoles, web, futlletons, programes..)
La persona guanyadora del concurs renunciarà explícitament als drets de propietat del cartell a favor de
l’Ajuntament de Vallirana.
Devolució de les obres
Les obres presentades podran ser recollits pels autors de l’1 al 31 d’octubre a l’Ajuntament de Vallirana.
Passat aquest termini, no s’admetrà cap reclamació.

Jurat
El jurat qualificador estarà integrat per representants de la Regidoria de Joventut, la Regidoria de Cultura,
la Regidoria de Fires i Festes, el Departament de Comunicació i membres de la comissió de festes i
d’entitats del municipi. El seu veredicte serà inapel·lable i resoldrà qualsevol qüestió no prevista en
aquestes bases.
El jurat es reserva el dret de modificar la disposició del contingut, si això fa més clar el cartell.
Premi
El cartell guanyador obtindrà un premi de 400 euros i serà publicat com a cartell oficial, portada del
programa i banderoles de la Festa Major de Sant Mateu 2019. El premi podrà declarar-se desert, si el
jurat considera que els originals presentats no s’adeqüen als criteris. El segon guanyador obtindrà un
premi de 100 euros i el tercer classificat guanyarà un premi de 50 euros.
Als imports dels premis s’hi aplicaran les retencions corresponents.
Lliurament del premi
El premi es lliurarà el dia 16 de juny a les 19.30 h, durant la celebració de la VIII edició de la Fira del Vi i
del Cava de Vallirana, a la Rambla de la Sobirania.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.
Més informació:
Casal de Joves
C/ Major, 612
Tel. 93 683 23 34
pij@vallirana.cat
Facebook: Casal Joves Vallirana
Valliranajove.cat

